
Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově  
připravila na školní rok 2015/2016  

tyto vzdělávací aktivity 
 

Univerzita 3. věku při Univerzitě Palackého v Olomouci, pobočka Vyškov  
 

Univerzity 3. věku jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Poskytují 
občanům nad 50 let vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské 
(univerzitní) úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích 
činností, byť také orientovaných na tuto populaci.  Vzdělávání na univerzitě 
třetího věku má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy 
a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul. 
 

Univerzita 3. věku: 

 představuje jednu z možností kvalitního naplnění volného času; 

 podporuje aktivizaci starších dospělých a seniorů; 

 zpřístupňuje jim vhodnou formou nové poznatky, vědomosti a dovednosti, které mohou 
využívat nejen pro svůj osobní rozvoj; 

 podporuje psychickou a fyzickou svěžest a autonomii osob ve vyšším věku; 

 eliminuje sociální vyloučení seniorů a do jisté míry je zárukou jejich autonomie a integrace 
do společnosti; 

 má především charakter „společenské události“, umožňuje navazování nových přátelství, 
překonávání pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti osob vyššího věku. 

 

Informace o studiu: 
 

Studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci, pobočka Vyškov je 
určeno lidem od 50 let. Maturitní zkouška je pro studium v rámci této formy celoživotního 
vzdělávání výhodou, nikoliv však nutnou podmínkou. Přijetí ke studiu není také vázáno na žádné 
přijímací zkoušky. Délka studia je 3 roky (6 semestrů). Nedílnou součástí je také slavnostní 
imatrikulace nově přijatých posluchačů, která se uskuteční v KKD v září 2015 – termín bude 
upřesněn. 
 

Posluchač odevzdává za každý uplynulý semestr písemné zhodnocení výuky, za které obdrží 
zápočet (tzv. evaluace). Na konci tříletého studia absolvuje posluchač jedno kolokvium (ověření 
znalostí) a to písemnou formou (esej) na jedno semestrální téma dle vlastního výběru. 
 

Studijní poplatek je stanoven na 300 Kč za jeden semestr pro držitele platného průkazu do KKD 
Vyškov, 500 Kč za jeden semestr pro ostatní zájemce. Při zápisu do prvního semestru hradí 
posluchač ještě 70 Kč za Výkaz o studiu (index). Poplatky se hradí v den zápisu, jehož termín bude 
upřesněn. Studium lze zahájit pouze v září. Jednorázové vstupné nelze. 
 
Uchazeči mohou odevzdávat přihlášky ke studiu do 31. července 2015 na e-mail 
adlerova@kkdvyskov.cz, poštou na adresu Knihovna Karla Dvořáčka, U3V, Nádražní 4, 
682 01 Vyškov nebo osobně tamtéž.   
 
Přihlášku si můžete vyzvednout osobně v KKD nebo stáhnout z www.kkdvyskov.cz, sekce 
Kurzy a výuka. V této sekci najdete další podrobné informace ke studiu. 

mailto:adlerova@kkdvyskov.cz
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Plánovaný obsah studia prvního tříletého studijního období: 
 

1. semestr, zimní 2015:  Člověk ve zdraví a nemoci 
2. semestr, letní 2016: Světová náboženství 
3. semestr, zimní 2016: Kapitoly z humanitních věd 
4. semestr, letní 2017: My – lidé a příroda 
5. semestr, zimní 2017: Společenské vědy 
6. semestr, letní 2018: Kultura v minulosti a přítomnosti 
Změny vyhrazeny. 
 

Rozvrh 1. semestru Člověk ve zdraví a nemoci: 
 

1. přednáška 24. 9. 2015 v 9.30 hod., PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, PhD., UPOL 
Komunikace a psychologie ve zdravotnictví 

 

2. přednáška 8. 10. v 9.30 hod., CenPreMed Brno 
Zdraví - základní faktor kvality života 
 

3. přednáška 22. 10. v 9.30 hod., CenPreMed Brno 
Oxid dusnatý - molekula zdraví 
 

4. přednáška 5. 11. v 9.30 hod., CenPreMed Brno 
Civilizační choroby - diabetes mellitus a jak jim čelit 
 

5. přednáška 19. 11. v 9.30 hod., CenPreMed Brno 
Biochemické zdraví a jak k němu dospět 
 

6. přednáška 3. 12. v 9.30 hod., CenPreMed Brno 
Informace a dezinformace v cestě za zdravím 
 

Změna termínů vyhrazena. 
 

V rámci 2. přednášky budou zájemci z řad posluchačů změřeni na přístroji QTHP 
(kardiovaskulární oscilometr). 
 

Součástí Univerzity 3. věku jsou dále tyto kurzy: 
 

Hrátky s pamětí pro seniory 

Zpravidla první středa v měsíci, 9.30 – 11 hod., 10 lekcí, cena za celoroční permanentku 200 Kč 
pro držitele platného průkazu do KKD, 400 Kč pro ostatní zájemce. Jednorázové vstupné 50 Kč. 
Počet míst omezen na 20 osob. Účast na případných doplňkových akcích tohoto kurzu je zajištěna 
pouze držitelům permanentek. 
 

Internetová školička pro seniory začátečníky/pokročilé 

Zpravidla každé úterý 9.30 – 11.00 hod., 8 lekcí, cena kurzu 400 Kč pro držitele platného průkazu 
do KKD, 600 Kč pro ostatní zájemce. Jednorázové vstupné nelze. Počet míst omezen na 8 osob 
v jednom kurzu. Kurzy budou vyhlašovány podle aktuálního zájmu. Předpokládané zahájení 
prvního kurzu v říjnu 2015, druhého kurzu v lednu 2016. 
 
 

 



     Virtuální Univerzita třetího věku 
     Motto: „Vzdělávání přichází za seniory“ 
      
       

 
Vážení senioři,  
chcete se i Vy stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti?  
V našem konzultačním středisku je možné studovat různá témata v malé skupince Vašich 
seniorských vrstevníků, kteří mají – podobně jako Vy – zájem o plnohodnotně strávený čas při 
získávání nových poznatků. Příjemné pro Vás může být i seznámení se s novými „spolužáky“, se 
kterými můžete sdílet i další aktivity volného času.  
 

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze obohatila nabídku výuky 
Univerzity třetího věku (U3V) o Virtuální U3V, která Vám dává možnost zájmového 
vysokoškolského studia přímo v místě Vašeho bydliště. Neváhejte a přijďte mezi nás! 
 

Konzultační středisko Vyškov     Kontaktní osoba 
Knihovna Karla Dvořáčka     Zdeňka Adlerová 
Nádražní 4, 682 01 Vyškov     adlerova@kkdvyskov.cz 

 

V zimním semestru 2015 otevíráme pro posluchače dvě semestrální témata: 
 

1. Dějiny oděvní kultury III 
V další řadě přednášek o historii odívání se dostaneme na začátek 20. stol. Na období končící 
secese navazuje doba začínající G. Chanel, E. Schiaparelli, M. Fortunyho a dalších nových autorů, 
kteří se snaží budovat nový pohled na pohodlnou, funkční a zároveň estetickou podobu oděvu 
časů kolem 1. světové války. Pokračovat budeme 20. a 30. lety. Zjistíme, jak naše módní salóny 
dokázaly srovnat krok s Paříží i Londýnem. Léta 40. a 50. jsou již ve znamení módního diktátu 
Paříže, 60. a 70. léta jsou dobou uvolněných konvencí, odrazem války ve Vietnamu, hnutí Hippies 
na jedné a vlivem kosmického programu na straně druhé. A byznys módou let 80. se dostaneme ke 
konci 20. století.  
 

2. Barokní architektura v Čechách  
Přednášky odborným pohledem sledují architekturu, která byla vytvořena v době baroka a kterou 
můžete sami navštívit během svých cest po naší vlasti. 
 

Každé semestrální téma má šest přednášek. Koná se zpravidla 2x měsíčně ve středu, 1. téma 
v 9 – 10.30 hod., 2. téma v 10.15 – 11.45 hod. (čtvrthodina uprostřed společná pro obě témata). 
Zahájení 30. září 2015. 
 

Studijní poplatek, splatný při podání přihlášky, činí 350 Kč za jeden semestr a jedno téma. 
Posluchač může studovat jedno nebo obě témata najednou. Přihlášku si můžete vyzvednout 
osobně v KKD nebo stáhnout z www.kkdvyskov.cz, sekce Kurzy a výuka. Všeobecné informace 
k VU3V najdete na www.e-senior.cz.  
 

Přihlášky a platby ke studiu VU3V přijímáme od 17. srpna do 14. září 2015 v přízemí,  
v referenčním odd. KKD Vyškov. Další informace na stránkách www.kkdvyskov.cz,  
sekce Kurzy a výuka nebo na e-mailu adlerova@kkdvyskov.cz.  
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Akademie volného času 
vzdělávání pro všechny bez rozdílu věku 

 

S kočárkem do knihovny 
Besedy pro rodiče na rodičovské dovolené, zpravidla první středa v měsíci v 10.00 hod., vstupné 
dobrovolné. Rodiče besedují, s dětmi si hrají a čtou knihovnice. Zahájení 7. října 2015. 
 

Hrátky s pamětí 
Zpravidla druhý čtvrtek v měsíci v 16.30 hod., 10 lekcí, cena za celoroční permanentku 200 Kč pro 
držitele platného průkazu do KKD, 400 Kč pro ostatní zájemce. Jednorázové vstupné 50 Kč. 
Počet míst omezen na 20 osob. Účast na případných doplňkových akcích tohoto kurzu je zajištěna 
pouze držitelům permanentek. Přihlášky a platby přijímáme od 17. srpna do 30. září 2015 
v přízemí, v referenčním odd. KKD. Zahájení 8. října 2015. 
 

Tématické počítačové kurzy 
Zpravidla první úterý v měsíci v 16.30 hod., jednorázové vstupné 50 Kč, zahájení 6. 10. 2015. 
říjen – Základy ukládání a zpracování fotografií na PC 
listopad – Psaní a vytváření dokumentu ve Wordu 
leden – Práce s e-mailem 
únor – Jak správně vyhledávat informace na webu 
 

Rodokmeny, matriky a staré texty 
Cyklus seminářů na téma genealogie, archiv a pomocné vědy historické vede Mgr. Kristýna 
Burianová. Koná se ve čtvrtky 17. 9., 15. 10., 19. 11. a 17. 12. 2015. První a druhý seminář = 
opakování z jara 2015, 3. a 4. seminář – nové informace. Zájemci o následný praktický workshop 
(max. 12 osob) se přihlašují a poplatek platí na 3. resp. 4. semináři. Jednorázové vstupné 50 Kč.  
 

Cyklus přednášek, besed 
Zpravidla druhé úterý v měsíci v 16.30 hod., jednorázové vstupné 40 Kč. Zahájení 13. 10. 2015 
Astronomické přednášky – říjen a listopad, RNDr. Petr Hájek 
Cestujeme s knihovnicí – prosinec, leden, Zdeňka Adlerová 
Hezky česky – únor, březen, Mgr. Libuše Procházková 
Hudba kolem nás – duben, květen, Dr. Arnošt Drmola 
 

Změny vyhrazeny. Termíny jednotlivých akcí sledujte na našich stránkách www.kkdvyskov.cz, 
www.facebook.com/KnihovnaVyskov, Twitteru @kkd_vyskov, 
na panelu v knihovně nebo požádejte o pravidelné týdenní zasílání informací o pořadech 
KKD na Váš e-mail. 

 

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově pořádá a poskytuje také: 

 besedy, hry, soutěže pro děti a mládež v dětském odd. a T-klubu 

 Kroužek zábavné logiky pro děti 

 rozvoz knih imobilním čtenářům 

 on-line katalog – rezervace, prodlužování výpůjční doby, služba SDI (informace 
o novinkách dle zadaných kritérií) z pohodlí domova 

 vypracování rešerší, bibliografické a faktografické informace, meziknihovní výpůjční služba 

 půjčování deštníků, brýlí, tašek 
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